Dordrecht, 16 september 2011

Naast SMS straks ook mail en spraakberichten

Zuid-Holland Zuid start met Burgernet
Door middel van een live verbinding tussen de GMC ZHZ
(gemeenschappelijke meldkamer Zuid-Holland Zuid) en
korpsbeheerder/burgemeester Brok van Dordrecht, is op 16
september het startsein gegeven voor het inzetten van
Burgernet. Tijdens deze Kick-off bijeenkomst gaf hij de GMC
opdracht Burgernet in Zuid-Holland Zuid uit voeren en riep hij
alle inwoners op zich aan te melden bij Burgernet.
Burgernet is een nieuw systeem om burgerparticipatie te bevorderen en de
heterdaadkracht te verhogen. Het biedt veel meer mogelijkheden dan het
oude SMS Alert. Burgernet wil zich vooral richten op de leefbaarheid en
veiligheid in de wijken. Burgernet werkt via spraakberichten, e-mail en SMS.
Binnenkort wordt het ook nog gekoppeld aan Twitter. Deelnemers kunnen via
burgernet.nl zelf aangeven op welke wijze zij berichten willen ontvangen en
op welke tijdstippen.
Burgerparticipatie
SMS Alert heeft tot nu toe goede resultaten opgeleverd. Op ieder SMS Alert
bericht volgen reacties van burgers. In een aantal gevallen leidde dit tot
aanhoudingen of het terugvinden van vermiste personen. Zo werd in de
Alblasserwaard na een SMS Alert een inbrekersduo gesignaleerd en kon het
tweetal worden aangehouden. Burgernet draagt zo bij aan vergroting van de
“heterdaadkracht”. Burgers geven aan het goed te vinden zelf te kunnen
participeren in de eigen leefomgeving, zij voelen zich dan ook veiliger.
Waarschuwing bij crisis
Wanneer er sprake is van acute dreiging worden de sirenes in dat betreffende
gebied in werking gezet. Abonnee-inwoners kunnen ook met Burgernet
worden gealarmeerd. In de toekomst kunnen wellicht ook andere soorten
berichten die de wijkveiligheid en leefbaarheid aangaan vanuit gemeenten en
veiligheidsregio worden verstuurd.
Inwoners van de regio kunnen zich vanaf 16 september aanmelden bij
burgernet.nl. Vanaf 1 oktober wordt Burgernet operationeel en kunnen er
Burgernetacties ingezet worden.
Overigens: op Twitter staan al regelmatig berichten van Burgernet uit andere
regio’s. U kunt nu dus al zien hoe het gebruikt kan worden.
Noot redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: de voorzitter van de
stuurgroep Burgernet, burgemeester K. Tigelaar, tel. 0186-646548 of
Gerard Mouwen, projectleider Burgernet, Politie Zuid-Holland-Zuid,
tel. 06 5145 4274 of Leo den Otter, woordvoerder veiligheidsregio ZuidHolland Zuid, tel. 06 4146 9982.

